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9. Sınıf | Türk Dili ve Edebiyatı

Edebiyat Nedir? ∙ Edebiyatın Sanatlarla İlişkisi

1. Türk Dil Kurumunun tanımına göre edebiyat; olay, 
düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü 
veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatıdır. Ede-
biyatın merkezinde insan vardır. Edebiyat insana, 
kendini sorgulama ve aydınlanma imkânı sunar.  
İnsan, edebiyat sayesinde farkındalık kazanır, 
başka dünyaları öğrenir, incelik ve estetik anlayışa 
sahip olur. Sanatı, estetik olanı, temel değerleri ve 
çevredeki güzellikleri anlamak; edebiyat sayesin-
de mümkün olur. Hayata daha pozitif bakan, güzel 
ahlaklı bireyler yetiştirmek edebiyatla mümkündür. 

Bu parçada edebiyatla ilgili aşağıdakilerden 
hangisine değinilmemiştir?

A) Duygu ve düşünceleri dile getirmede en etkili 
olan araç, edebiyattır.

B) Edebiyat, merkezine insanı alan bir sanat dalı-
dır.

C) İnsan, çevresindeki güzellikleri edebiyat saye-
sinde fark eder. 

D) Olay, düşünce, duygu ve hayaller dil ve edebi-
yat aracılığıyla aktarılır.

E) Edebiyat, insanın hayata daha pozitif bakma-
sını sağlar.

2. Bu dünyayı yazarak algılamak ne tuhaf bir tecrübe. 
İnsan, yazmadığı zaman varlığını duyumsayamaz 
oluyor. Sanki çeperleri kırmanın başka yolu yok-
muş, kelimeleri yan yana dizmeyince kanatlar ya-
ralı gövdeye yapışıp kalırmış gibi. Her yazar en iyi 
bildiği şeyden yola çıkar, kendi macerasını başka 
tecrübelerin içinden geçirip bazen açıktan bazen 
de kırk kat örtüye sararak anlatır. 

Bu parçadan yola çıkıldığında aşağıdaki yargı-
lardan hangisine ulaşılabilir?

A) İnsan yazmadığı zaman kendisini hiçbir şekilde 
ifade edemez.

B) Her yazar, eserlerinde öncelikle kendisini anla-
tır.

C) Hiçbir insanın hayat hikâyesi bir diğerine ben-
zemez.

D) Edebiyat eserini oluşturmak için tecrübe gere-
kir.

E) Edebiyat, insan ruhunun derinliklerini anlama-
mızı sağlar.

3. I. Peter Jackson’ın Yüzüklerin Efendisi filmi 

II. Rodin’in Düşünen Adam heykeli

III. Alfred Böcklin’in Ölüler Adası tablosu

IV. Latife Tekin’in Unutma Bahçesi romanı

V. Georges Bizet’nin Carmen operası

Numaralanmış bu eserler güzel sanatlar sınıf-
landırmasına göre ikişerli gruplandığında han-
gisi dışarıda kalır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

4. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur romanının baş-
kahramanı Mümtaz’ın hayatının her anında Türk 
musikîsi vardır. Gece Nuran’la yürürken ayın peş-
revini, ayın Ferahfezâ Peşrevi’ni dinlerler. Gittikleri 
bir kahveye Derûnî-dil, ağaçların sudaki gölgesi-
ne “Nühüft Beste” adını verirler. Boğaz’ın her yanı 
için ayrı birer isim takarlar. Mümtaz girdiği bir dük-
kânda “Nevâkâr”ı duyar. “Mahur Beste” ise, onun 
dünyasında önemli bir yer tutar. Bu besteyi, Nu-
ran’dan sık sık dinler. Bütün bunların hepsi aslında 
Nuran’la özdeşleşmiştir. Nuran gülümsediğinde 
Mümtaz’ın zihninde, Nuran ve mûsikî arasında he-
men bir çağrışım teşekkül eder.

Bu parçadan hareketle,

I. Fonetik bir sanat dalına ait bir eserden söz 
edilmiştir.

II. Fonetik sanata ait bir tür, ritmik bir sanat dalın-
dan etkilenmiştir.

III. Plastik sanatlara ait bir eserin güzelliği, fonetik 
bir sanat dalına ait bir eserle ifade edilmiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) I ve II  C) I ve III

D) II ve III  E) I, II ve III
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5. Edebiyat aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle 
doğrudan ilişki içerisinde değildir?

A) Psikoloji  B) Sosyoloji     C) Fizik

D) Tarih E) Felsefe

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan 
yere “edebiyat” sözcüğü getirilemez?

A) Dil vasıtası ile insandan insana ve nesilden ne-
sile aktarılan her beşeri ifadeye ---- denir.

B) ---- ele aldığı konuyu deney ve gözleme dayalı 
bir şekilde açıklar.

C) ----, diğer sanatlara oranla gücünü ve zen-
ginliğini kullandığı malzemenin “söz” olmasına 
borçludur.

D) Dille anlatılabilen her türlü duygu ve düşünce 
---- malzemesi olabilir.

E) ---- olayların, duyguların, gözlemlerin insanda 
güzellik duygusu oluşturacak biçimde sözlü ya 
da yazılı olarak ifade edildiği sanat dalıdır.

7. I. 919 Temmuzunun 23’üncü günü

 pek mütevazı bir mektep salonunda

 in’ikad etti Erzurum Kongresi.

 Erzurum’un kışı zorludur, balam

 tandırında tezek yakar Erzurum

 buz tutar yiğitlerinin bıyığı

 ve geceleyin karlı ovada

 kaskatı katılaşmış, donmuş görürsün karanlığı.

II. Aslında ruhiyatla ilgili yenilikleri ben bile doğru 
dürüst bilemiyorum babacığım. (Mesela, egoist 
olduğun hâlde, sen de egonun farkında değil-
din.) Bir yerde okumuş olsaydın da bana, “Oğ-
lum sende Oedipus kompleksi var mı?” diye 
sorsaydın ne karşılık vereceğimi bilemezdim 
sanıyorum.

Numaralanmış parçaların anlatımında aşağıda-
kilerin hangisinden yararlanılmıştır?

A) Biyoloji - Sosyoloji  B) Coğrafya - Tarih 

C) Tarih - Felsefe D) Psikoloji - Coğrafya 

E) Tarih - Psikoloji

8. İnsan, sanatla kendi tarzına göre bir evren yara-
tır. Dış dünyada var olan bir varlığı, eşyayı veya 
gerçekleşen bir olayı olduğu gibi anlatmak, tespit 
etmek, taklit etmek sanat etkinliği olmaz. Araya 
sanatçının duygusu, yorumu, birikimi, kişiliği gir-
melidir. Sanatçı; kendine özgü bakış açısı ve du-
yarlılığıyla var olanı seçer, ayıklar, yorumlar sonra 
da yine dönemine ve kendisine özgü bir teknikle bu 
malzemeden yeni bir yapı ortaya çıkarır. Ancak bu 
kurgu; inandırıcı, çağrıştırıcı, düşündürücü olma-
lıdır. Sanat eserinin bir başka özelliği de kurmaca 
olmasıdır. Bu kurgu, kullanılan ifade vasıtasına 
göre ad kazanır. Kurgu, çizgi veya renkle gerçek-
leşmişse resim; taş, ahşap, mermer vb. maddeler 
aracılığıyla ortaya konmuşsa heykel; dil ile ifade 
edilmişse edebî metin; sesle duyurulmuşsa müzik 
alanındaki sanat eserleri ortaya çıkar.
Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Sanat dalları, kendini ifade etme tarzına göre 
adlandırılır.

B) Sanat, yaşam gerçeğini insanlığa olduğu gibi 
sunar.

C) Sanatçı, eseriyle yeni bir dünya kurgular ve 
bunu ortaya koyar.

D) Sanatçı; gözlemlediklerine kendi bakış açısını, 
yorumunu katar.

E) Sanatçı; kendine özgü duyarlılığı ve seçimle-
riyle biriciktir, tektir.
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Metinlerin Sınıflandırılması

1.  Sanatsal Metinler

..... .....

Bu tabloda boş bırakılan yerler aşağıdakilerden 
hangisiyle doldurulabilir?

A) Mensur metinler - Manzum metinler

B) Sözlü metinler - Yazılı metinler

C) Coşku ve heyecanı dile getiren metinler - Olay 
çevresinde gelişen metinler

D) Anlatmaya bağlı metinler - Kişisel hayatı konu 
alan metinler

E) Kişisel hayatı konu alan metinler - Gazete çev-
resinde gelişen metinler

2.   

......

......

......

......

Gazete Çevresinde Gelişen Metinler

Bu tablodaki boşluklara aşağıdakilerden han-
gisi getirilemez?

A) Makale B) Gezi yazısı C) Eleştiri 

D) Sohbet E) Deneme

3. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı me-
tinler arasında değerlendirilemez?

A) Destan B) Mesnevi C) Roman

D) Halk hikâyesi E) Dram

4. Aşağıdakilerden hangisi sanatsal bir metinden 
alınmıştır?

A) Okuduğum gazetede “Sır” diye bir başlık gö-
züme ilişti. Beş altı satırın üstünde parıldayan 
bu sır kelimesi, insanı düşündürmeli. Çünkü in-
sanlar, bütün gayretlerini başkalarının gizli ta-
raflarını meydana çıkarmak uğruna harcarlar.

B) Köy meydanı, çok güzel! Bayılıyorum böyle 
meydanlara, keşke bizde de bu tip meydanlar-
dan daha fazla olsa. Tamamen taştan yapılmış 
olan bu köy, aslında çok canlı değil ancak yine 
de konumu nedeniyle geçerken uğranabilir. 

C) Mazi benim için sevinçlere, gülüşlere sahne 
olan, ruhu okşayan bir gökyüzüdür. Kalbim ka-
derin darbelerine hedef oldukça o güzel gökyü-
zünün bulutları arasından ışık saçan hatıralarla 
teselli bulur, hislerim o mutluluğun sonsuzlu-
ğunda açar.

D) İnsan önce içindeki sıkıntıyı dağıtmazsa yer 
değiştirmek bunaltır onu. Nasıl ki yerine otur-
muş yükler daha az engel olur geminin gidişine, 
bir hastaya iyilikten çok kötülük edersiniz ye-
rini değiştirmekle. Bir yerden başka bir yere git-
mekle iş bitmez.

E) Beşiktaş Abbasağa yokuşundaydı, küçük bah-
çeli iki katlı evimiz. Bir gün kapı önünde oyala-
nırken kara kıvırcık tüylü bir köpek yanaştı bir 
tanıdık edasıyla. İlkten sürtüştük birbirimize, 
sonra iki ayağını omzuma geçirip yüzümü ya-
lamaya başladı. 

5. Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin 
amaçlarından biri değildir?

A) Estetik zevk kazandırmak

B) Bilgi vermek

C) Uyarmak

D) Kanıları değiştirmek

E) Yönlendirmek
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6.    I. Trajedi

II. Destan

III. Şiir

IV. Mektup

V. Fıkra

• Kişisel hayatı konu alan 
metinler

• Göstermeye bağlı metinler

• Anlatmaya bağlı metinler

• Coşku ve heyecanı dile 
getiren metinler

  

Numaralanmış metin türleri karşılarındaki me-
tin türlerinden biriyle eşleştirildiğinde hangisi 
dışta kalır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

7. Bir dala konmuştu karga cenapları

Ağzında bir parça peynir vardı

Sayın tilki kokuyu almış olmalı

Ona nağme yapmaya başladı

Ooo! Karga cenapları, merhaba

Ne kadar güzelsiniz ne kadar şirinsiniz

Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Bir olay hakkında bilgi vermek için yazılmıştır.

B) Anlatmaya bağlı metin örneğidir.

C) İnsana ait özellikler başka bir varlığa aktarıl-
mıştır.

D) Olay, kişi ve yer unsurlarından oluşmuştur. 

E) Kurmaca gerçeklikten yararlanılmıştır.

8. Aşağıdaki metin türlerinden hangisinin yazılış 
amacı diğerlerinden farklıdır?

A) Anı  B) Haber yazısı

C) Makale  D) Mesnevi

E) Otobiyografi

9.   I
Benim Dağıstan’ım bana posta yoluyla yayımcısı 
tarafından gönderildi. Sıklıkla tanıtım yazısı yazan 
biri olmadığım için yayınevlerinden bana pek kitap 
gelmez. Tek tük geldiğinde de gönderene teşekkür 
mesajımı yazar, göz atar, okur ya da kitaplığıma 
kaldırırım.

II
Koca kafa, sapsarı yıldızın yosun yeşili yaprağın-
daydı siyah benekli kırmızı hanımböceği, uçmuyor-
du, kıpırdamıyordu, kınkanatları altında tül kanatları 
görünmüyordu; açık havadan, kırlardan, bahçeler-
den uzak, bir daha oralarda olmayacağını bilerek. 
Sessizce, başına gelenlerden habersiz, hanımbö-
ceği yemyeşil yapraktaydı.

Bu parçalar için aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) I. parçada sözcükler temel anlamıyla kullanılır-
ken II. parçada mecaza başvurulmuştur.

B) I. parça bilgi vermek için oluşturulurken II. par-
çada estetik zevk vermek amaçlanmıştır.

C) I. parçada açıklayıcı anlatım, II. parçada betim-
leyici anlatım tercih edilmiştir.

D) Her iki parçada gerçeklik kurmaca yoluyla ak-
tarılmıştır.

E) I. parçada düşünceler kesin bir dille ifade edilir-
ken II. parçada izlenimler yansıtılmıştır.
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Dilin Kullanımından Doğan Türler

1. Argo, bir dilin doğal zenginliğidir ayrıca Türkçede 
argo sözcükler, çok geniş bir kullanım alanına sa-
hiptir. Filologlar; Türkçenin argo sözlüğü konusun-
da çalışmalar yapmışlardır, Ferit Devellioğlu’nun 
sözlüğü bu alandaki önemli kaynaklardan biridir. 
Bu kaynaklara göre argo üretmek için başvurulan 
birinci yol mecazdır; polise aynasız, paraya papel 
denmesi gibi. Argo, mecazın dışında genel dildeki 
sözcüklerin biçimini bozarak ve yabancı sözcük-
ler kullanarak da oluşturulur. Fakat argo sözcükler 
bunu anlamayan kişilerle konuşurken kullanıldı-
ğında yanlış anlamalara neden olabilir. Bu sebeple 
argo sözcükler, sadece bu dili anlayan özel gruplar 
içinde kullanılmalıdır.
Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Argo, sözcüklerin gerçek anlamlarının dışında 
kullanılmasıyla oluşturulur.

B) Argo, Türkçenin söz varlığı açısından önemli bir 
yere sahiptir.

C) Argo sözcükler kullanmak bazen yanlış anla-
malara neden olabilir.

D) Argo sözcüklerle ilgili olarak ilk çalışmayı Ferit 
Devellioğlu yapmıştır.

E) Argo, bir dilin zenginliğidir ve doğal dille oluştu-
rulmuş özel bir dildir.

2. Aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dil-
den ayrı olarak kullandıkları özel dil veya söz da-
ğarcığına “jargon” denir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki altı çizili öbek-
lerden hangisi bir jargon örneği olabilir?

A) Adam afili, etrafa caka satıyor.

B) Hasta dün gece eks oldu.

C) Şu moruğu kafeslersek dünyalığımız doğrulur.

D) Sen de sözümüze limon sıkıp durma artık.

E) Dalgaya gelmeyiz, bizim gözümüz açık.

3. I. Yeryüzünde diller, ana dillerin uzun bir tarihî 
seyir içinde değişik kollara ayrılmasından oluş-
muştur.

II. Diller arasındaki temel farklılaşma yanında, 
aynı dil içinde de birtakım farklılıklar meydana 
gelebilmektedir.

III. Bir dilin kendi içinde alt kollara ayrılması; o dilin 
lehçe, şive ve ağızlarını oluşturur.

IV. Lehçe, şive ve ağız bir dilin ses yapısı, şekil 
yapısı ve kelime hazinesi bakımından birbirin-
den ayrılmış olan kollarıdır.

V. Dilin bazı çevrelerdeki özel kullanımıyla stan-
dart dil oluşur. 

Numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yan-
lışı yapılmıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

4. • Adamı sokakta kıstırıp bir güzel marizlemişler.

• Bir toplumun gelişmesi, eğitime verdiği öneme 
bağlıdır.

• Sene diyirem! Gaç gündür ariram, yoksan, e 
ben sene neyidim?

• Menden heç ne soruşma. (Bana hiçbir şey sor-
ma.)

Bu cümlelerde aşağıdaki kavramlardan hangi-
sine ait bir kullanım yoktur?

A) Lehçe B) Ağız C) Argo

D) Standart dil E) Şive

5. Türkçe için standart dil ---- Türkçesini esas alan 
yazı dili üzerine kuruludur.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilebilir?

A) İstanbul B) Ankara C) Osmanlı

D) Kıbrıs E) Trakya
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6. I. Yakutçada “Nasılsınız?” sorusunun karşılığı 
olarak “Haydah oloroğut?” sorusunun kullanıl-
ması.

II. Doktorların “bademcilik iltihabı”na “tonsilit” de-
meleri.

III. Kazakçada “Yeni yılınız kutlu olsun.” cümlesi-
nin karşılığı olarak “Janga jılıngız kuttı bolsın.” 
cümlesinin kullanılması.

IV. Batı Anadolu’da “musluk” kelimesinin yerine 
“burma” kelimesinin kullanılması.

V. Çuvaşçada “Dereyi görmeden paçayı sıvama.” 
sözünün karşılığının “Atil hirne şitmesir, atta 
hıvsa şikles mar.” olması. 

Numaralanmış cümlelerden hangisi bir şive ör-
neğidir?  

A) I  B) II C) III  D) IV E) V

7. I Bir dilin, bilinen tarihi seyri içinde ayrılan bazı 
ses ve şekil değişiklikleri gösteren kolları; bir 
kavmin ayrı kabilelerinin birbirinden farklı ko-
nuşmalarıdır.

II. Bir dilin aynı coğrafya içindeki söyleyiş farklı-
lıklarıdır, bölgeseldir.

III. Belli bir grup arasında dayanışmayı sürdür-
mek, başkalarına karşı korunmayı sağlamak, 
meslek sırrını korumak amacıyla oluşturulan 
yapay bir kullanımdır.

IV. Kuralları sözlüklerde ve yazım kılavuzlarında 
belirlenmiş; eğitim, basın vb. alanlarda kullanı-
lan ve yerel iz taşımayan dil kullanımıdır.

Numaralanmış cümlelerde verilen tanımlar 
aşağıdaki kavramlardan hangisi ile eşleştirile-
mez? 

A) Argo B) Jargon C) Şive

D) Ağız E) Standart dil

8. Lehçe, bir dilin yazılı metinlerle izlenemeyen çok 
eski dönemlerinde ayrılan ve ayrıldığı dilden hem 
ses hem biçim olarak farklılıklar içeren koludur. Bu 
tanıma göre Türkçenin iki lehçesi vardır: ----, ----.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakiler-
den hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A) Azeri Türkçesi - Gagavuz Türkçesi       

B) Çuvaş Türkçesi - Yakut Türkçesi       

C) Tatar Türkçesi - Kırgız Türkçesi       

D) Özbek Türkçesi - Türkmen Türkçesi         

E) Uygur Türkçesi - Kıpçak Türkçesi  

9. Ahtaram sevdiciğim görünmez

Dolanıp bahıram her yana daglar

Bülbül gibi hesret kaldım gülüme

Men olmuşem deli divane daglar

Bu dizelerde olduğu gibi ses farklılıklarının yazı 
diline yansıdığı ve dilin metinlerle takip edilen 
dönemlerinde ayrılan kollarına verilen ad aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Lehçe B) Şive C) Ağız

D) Argo E) Jargon
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1. En genel anlamıyla iletişim; kaynak ve alıcı arasın-
daki bilgi alışverişi, bilgi aktarma ve iletiye ortak bir 
anlam kazandırma süreci olarak tanımlanır. Canlı-
lar sosyal çevrelerinde sağlıklı ve mutlu bir yaşam 
sürdürebilmek için iletişim kurarlar. Ruhsal ve be-
densel ihtiyaçları gidermek, hayat mücadelesinden 
başarıyla çıkabilmek için iletişim vazgeçilmezdir.

Bu parçayla ilgili,

I. İletişim bilgi alışverişine dayanır.

II. İletişim, canlıların iyi bir hayat sürdürmesine 
yardımcı olur.

III. İletişim, insanlığın devam edebilmesi için en 
temel unsurdur.

IV. İletişim, hayatımızı sürdürebilmemiz için önemli 
bir unsurdur.

V. İletişim sürecinde kaynak ve alıcı bir aradadır.

ifadelerinden hangisi söylenemez?

A) I B) II C) III D) IV E) V

2. Kasiyer: Borcunuz 50 lira.

Müşteri: Buyurun. Paramın üzerini bozukluk ola-
rak alabilir miyim?

Kasiyer: Tabii, hemen.

Bu diyalog ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Gönderici, kasiyerdir.

B)  Alıcı, müşteridir.

C)  Bağlam, Türkçedir.

D)  Tamamlanmış bir iletişimdir.

E)  Kanal ses dalgalarıdır.

3. Duvardaki afişte “Edebiyat ve Psikanaliz Kon-
feransı, Yer: Osmangazi Üniversitesi. Tarih ve 
Saat: 23.03.21 - 13:30” yazılıydı.

Bu şekilde başlatılan iletişimde afiş, iletişimin 
aşağıdaki unsurlarından hangisidir?

A) Gönderici B) Bağlam  C) Şifre

D) Kanal  E) Alıcı

4. I. İleti

II. Kod

III. Kanal

IV. Bağlam

V. Dönüt

Göndericinin iletisine alıcının verdiği 
karşılıktır.

İletinin özel bir tarzda düzenlenmiş 
hâlidir.

İleticinin alıcıya ulaşmasında kullanılan 
yol ve araçtır.
Göndericinin düşüncelerinin, duygula-
rının görsel veya işitsel hâle dönüşmüş 
şeklidir.

 

Numaralanmış iletişimin ögeleri ile açıklama-
lar eşleştirildiğinde ögelerden hangisi dışarıda 
kalır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

5. Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği “Ki-
tapların Hayatımızdaki Yeri” adlı söyleşi, Gülten 
Dayıoğlu’nun katılımıyla Sefaköy Kültür ve Sanat 
Merkezinde gerçekleşti. Kitapların insan hayatı-
nı kolaylaştıran, insanın ihtiyaç duyduğu bilgi ve 
becerileri kazanmasına yardımcı olan kaynaklar 
olduğunu ifade eden Dayıoğlu, “Düşünceler ürete-
cek kitaplar okuyun, sizleri besleyecek olan kitap-
ları tercih edin. Kitap seçerken kitabın diline bakın. 
Ben hâlâ kitap okuyarak besleniyorum. Okumaz-
sam yazamam çünkü. Onun için önce kitapların 
diline bakın.” diyerek okuyucularına seslendi.

Bu parçada yer verilen iletişimle ilgili aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?

A) Gönderici Gülten Dayıoğlu’dur.

B) Alıcı okuyucudur.

C) Bağlam Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezidir.

D) İleti, kitapları seçerken dikkat edilmesi gere-
kenlerdir.

E) Kod, Gülten Dayıoğlu’nun eserlerinde kullan-
dığı dildir.
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6. Kemal, telefonda Zeynep’e “Akşam için çay koyar 
mısın?” der.

Bu cümlede altı çizili kısım iletişimin hangi 
ögesidir?

A) Gönderici B) Alıcı C) İleti

D) Bağlam E) Kanal

7. Teyzem el sallıyor. Bir taksi duruyor. Annem “Ge-
rek yoktu.” diyor.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Bağlam sokaktır.

B) Anne dönüt alamamıştır.

C) Taksici alıcılardan biridir.

D) Dil aracılığı ile gerçekleşen iletişimler örneklen-
miştir.

E) İki farklı gönderici vardır.

8. Dil ile insan arasında bilinmeyen tarihlerden bu 
yana bir ilişki vardır. Bunlardan biri olmadan diğe-
rini düşünmemiz imkânsızdır. Bu iki kavram birbi-
riyle kaynaşmıştır tarihten bu yana. Örneğin bir in-
san; düşüncelerini, duygularını ve akla gelebilecek 
her şeyi dil aracılığıyla aktarır. Dil, insanın en bü-
yük etkileşim aracıdır. Karşılıklı ilişkiyi sağlamada 
en çok faydalandığımız vasıta, dildir. 

Bu parçaya göre dilin en önemli özelliği aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A) İletişimi sağlaması 

B) Kültürü taşıması

C) İnsanları etkilemesi

D) Canlı bir varlık olması

E) İnsanla kaynaşması

9. • İletinin alıcıya ulaşmasında kullanılan yol ve 
araçtır.

• Kodlanmış iletiyi alan, ona anlam verip kodu 
çözen iletişim ögesidir.

• İletişimin kurulduğu ortama denir.

• Göndericinin iletisine alıcının verdiği karşılıktır.

Bu cümlelerde aşağıdaki kavramlardan hangisi 
ile ilgili bilgi verilmemiştir? 

A) Kanal B) Alıcı C) Kod

D) Dönüt E) Bağlam

10. Nigar Öğretmen Türk Dili ve Edebiyatı dersinde 
öğrencilerine aşağıdaki parçayı vermiş ve onlar-
dan bu parçada eksik olan iletişim ögesini bulma-
larını istemiştir.

“Al evladım, yolun uzun. Bunlar köye kadar seni 
tok tutar, demiş kadın. Sözünü bitirmeye kalma-
dan bir ayağını eşiğin dışına atmış avcı ve yoluna 
gitmiş.”

Öğrencilerden,

Cemil: Gönderici

Mithat: Dönüt

Nagehan: Kod

Nursena: Kanal

Ecem: İleti

cevabını vermiştir.

Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi Ni-
gar Öğretmen’in sorusuna doğru yanıt vermiş-
tir?

A) Ecem B) Mithat C) Nursena

D) Nagehan E) Cemil
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1. Sanat eseri, insanın oluşturduğu ve insanda este-
tik duygu uyandıran yapıttır. Bu nedenle her sanat 
eseri, insanda güzel duygular oluşturur. Sanatçı-
nın eserinde duyguları, heyecanları, hayal gücü ve 
yetenekleri birleşir. Bu nedenle sanat eserinin en 
önemli özelliği tek olmasıdır. Sanatçının, eserini 
oluştururken ortaya çıkan duygu ve heyecanı ben-
zersizdir. Bu sebeple ortaya çıkan eser de biriciktir.

Bu parçada sanatın aşağıdaki özelliklerinden 
hangisi vurgulanmıştır?

A) Etkileyicilik B) Çok anlamlılık 

C) Doğallık D) Özgünlük

E) Evrensellik

2. Aşağıdakilerden hangisi metinlerin sınıflandı-
rılmasında kullanılan ölçütlerden biri değildir?

A) Metnin oluşma ve sunuluş biçimi

B) Metinde kullanılan dil

C) Metnin gerçeklikle ilişkisi

D) Metnin yazılış amacı

E) Metinde kullanılan cümle türleri

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi Türkçenin 
standart dilinin dışında bir kullanım içermek-
tedir?

A) Onu bazen deniz ortasında, bir sandalda dim-
dik ayakta dururken görüyorum.

B) Çoğunlukla meydan yeri nöbetini teslim ettikten 
sonra gelirdi.

C) Revir meydancısı Yusuf, Trakya’nın kıraç bir 
köyündendi.

D) Böyün Gemenciğe gittim, bi de nele görem?

E) Akşamın ilerlemiş saatinde okulum kapkaran-
lıktı.

4. Edebiyat, Arapça kökenli bir kelime olup “edep” 
ten gelir, edep ise “iyi ahlak”, “incelik” ve “terbiye” 
manalarına karşılık gelmektedir. Edebiyat bu an-
lamda insanın kendini “terbiye etme uğraşı” olarak 
görülebilir. Çünkü edebiyatla uğraşan kişi; sonu-
nun ne olduğunu bilmediği zorlu, aynı zamanda 
binbir renkli bir yola girmiştir. Artık sınırlarını aş-
ması, kendini yıkıp yeni baştan yaratması gerek-
mektedir. Edebiyatın bize sağladığı “yeniden ya-
ratılma süreci” hayatı ve dünyayı sorgulamamızı, 
değer yargılarımızı ve toplumun bize dayatmaya 
çalıştığı düşünceleri gözden geçirmemizi sağla-
maktadır. Bu süreç sonunda tüm ön yargılar yerini 
makul yargılara bırakacak ve edebiyat sayesinde 
daha “duyarlı” ve “ince düşünceli” bir insan olmaya 
adım atacağızdır. Artık eskisinden bambaşka, yeni 
bir kişi doğmuştur içimizde. Rimbaud’un deyişiyle 
“ben, bir başkası” olmuştur.

Bu parçada edebiyatla ilgili aşağıdakilerden 
hangisi özellikle vurgulanmıştır?

A) Edebiyatın toplumu değiştirmesi

B) Edebiyatın insanlığa katkısı

C) Edebiyatın kökeni ve gelişimi

D) Edebiyatın duygu ve düşünceleri yansıtması

E) Edebiyatın insanı olumlu yönde değiştirmesi

5. Aşağıdakilerin hangisinde metin-tür eşleştir-
mesi yanlış yapılmıştır?

A) Orta oyunu - Anlatmaya bağlı metin

B) Anı - Kişisel hayatı konu alan metin

C) Manzum hikâye - Anlatmaya bağlı metin

D) Eleştiri - Gazete çevresinde gelişen metin

E) Dram - Göstermeye bağlı metin

6. Benim için neyin sanat olduğu, neyin sanat olma-
dığı konusunda tek ölçüt vardır: bütün insanları ku-
caklayabilme. Bir sanat dalı olarak edebiyat da bu 
niteliğe sahip olmalıdır.

Bu parçaya göre yazarın edebiyat için belirledi-
ği özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Etkileyicilik  B) Millîlik  C) Güncellik 

D) Evrensellik  E) Nesnellik

Giriş
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7. Bir eserin iyi yahut kötü olduğunu çabucak kesti-
riveren insan, yanılmasa dahi, o eserde ne var ne 
yok ilk bakışta görebilse dahi, bir eleştirmen de-
ğildir. Sezgisi güçlü bir insandır, belki büyük bir 
adamdır, hoş şeydir ama eleştirmen sayılamaz. 
Eleştirmen, yargılayan ama yargılarken acaba ya-
nılıyor muyum diye korkan, bunun için de hem be-
ğendiği eserlere hem beğenmediklerine bir daha, 
bir daha dönen insandır.

Bu parçanın anlatımında, aşağıdakilerden han-
gileri ağır basmaktadır?

A) Betimleme - Karşılaştırma

B) Tartışma - Tanımlama

C) Tanımlama - Örnekleme

D) Açıklama – Tanımlama

E) Benzetme - Tartışma

8. Hep söylenir, Yaşar Kemal’in anlatı evrenine do-
ğanın katkısı büyüktür. Hatta insan ile birlikte iki 
kurucu yapıdan biridir doğa. Emin Özdemir’in de 
söylediği gibi bu iki unsur hep iç içe geçer Yaşar 
Kemal’in romanlarında. Doğa insanlaşır, koruyu-
cu bir figür gibi çizilirken aynı zamanda koşulları 
zorlaştıran, yer yer acımasız bir yapıya bürünür. 
Doğanın bu iki türlüsünü de renkler ve kokularla 
kurar Yaşar Kemal. Ondaki imgenin kaynağı da 
budur. Yağmuru aydınlık, koygun sarıdır sözgelimi 
sonra bu yağmurun kokusu gelir, değdiği toprağın 
kokusu.

Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) Öğretici bir metinden alınmıştır.

B) Yazar düşüncelerini kesin bir dille ifade etmiş-
tir.

C) Yazar metnini oluştururken herhangi bir üslup 
kaygısı gütmemiştir.

D) Yazar nesnel ifadelerle anlatımı güçlendirmiştir.

E) Yazarın amacı açıklamak, bilgi vermektir.

9. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ögelerinden 
biri değildir?

A) Mimik B) İleti C) Alıcı

D) Kod E) Bağlam

10. İletişim kurmak insan için zorunlu bir ihtiyaçtır çün-
kü ----

Bu cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamam-
lanamaz?

A) insan, duygu ve düşüncelerini sadece kendisi 
için üretmez.

B) paylaşım, insanın doğasında vardır.

C) insan, kimi zaman tamamen yalnız kalma isteği 
duyar.

D) günlük ihtiyaçların çoğunun giderilmesi iletişim-
den geçer.

E) insan hem kendine hem de başkalarına bir şey-
ler katma çabası içinde olan bir varlıktır.

11. Bana göre günümüzün genç şairler bizim içimi-
zi aydınlatıyor. Onların dizelerini beğenmeyenleri 
anlayabilirim ama bunların boş söz olduğunu, bun-
ları anlamadıklarını söyleyenlere hak verememem. 
Eskinin büyük şairlerinde bile bir yavanlık vardır. 
Baki’nin en güzel, en sevdiğiniz beyitlerinden birini 
alın:

“Baki çemende hayli perişan imiş varak / Benzer ki 
bir şikayeti var rüzgardan” 

Bu dizeler bize bir duyguyu sezdirir, hoş bir buluş 
vardır derseniz, doğrudur. Yok, kalkar da bunlarda 
derin bir anlam var, derseniz; ona da doğru diye-
mem.

Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?

A) Karşılaştırmadan yararlanılmıştır.

B) Kişisel yorumlara yer verilmiştir.

C) Tanık göstermeye başvurulmuştur.

D) Tartışmacı bir anlatım hakimdir.

E) Düşünceyi kanıtlamak için örnek kullanılmıştır.
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1. Hikâye türüyle ilgili,

I. Batılı anlamda ilk örneği Samipaşazade 
Sezai’nin yazdığı Küçük Şeyler’dir.

II. Edebiyatımızda ilk kez Tanzimat Dönemi’nde 
örnekleri görülmüştür.

III. Ahmet Mithat Efendi’ye ait olan Kıssadan His-
se edebiyatımızdaki ilk hikâye örneğidir.

IV. Olay ve durum hikâyesi olmak üzere ikiye ayrı-
lır.

V. Modern hikâyeye; halk hikâyeleri, mesneviler 
kaynaklık etmiştir.

ifadelerinden hangisi söylenemez?

A) I B) II C) III D) IV E) V

2. Çukurda fabrikalar, yokuşta başıboş köpeklerle 
kırpık sesli horozlar, bir de tahtaları her gün bi-
raz daha kararıp incecik çatırtılarla gitgide çukura 
doğru yatan evler; uyandıklarında, tıpkı eskimiş ve 
üstlerine sarkan o hep bir örnek gökle karşılaşı-
verirler.

Bir hikâyeden alıntılanan bu parçada aşağıdaki 
unsurlardan hangisi baskındır?

A) Çatışma B) Kişi C) Zaman

D) Olay E) Mekân

3. Hikâyeler, olay eksenli veya durum ağırlıklı oluşu-
na göre sınıflandırılır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi farklı hikâ-
ye türüne ait bir özelliktir?

A) Genellikle çarpıcı bir sonla biter.

B) Okuyucuda merak duygusu uyandırılır.

C) Kahramanların ve çevrenin tasvirine önem ve-
rilir.

D) Günlük yaşamın bir kesiti ruhsal çözümleme-
lerle verilir.

E) Serim, düğüm ve çözüm planına bağlı kalınır.

4. Onarılacak iki çift pabuçla kapısına vardı, dükkân 
kapalı. Mahmut Usta kendisine bile bile kötülük 
etmiş gibi bir kuşkuya, bir haksızlığa uğramışlık 
duygusuna kapıldı. Nerdeyse bir haddini bilmezlik 
bile var bunda, her saat açık bulduğu bu dükkânın 
böyle beklemediği bir sırada kapalı oluverişinde. 

“Biraz beklesem mi? Şimdi, elimde bu kocaman 
naylon torbayla ne yapacağım? Bütün gün ya-
nımda taşıyıp duracak mıyım bunu? O resim ser-
gisinde nereye koyacağım? Ne zaman kapadın ki 
dükkanını, şimdi, en olmayacak sırada kapına kilit 
takıp gidiyorsun? Ah, Mahmut Usta ah, hiç alıştır-
madın ki beni.” diye düşündü.

Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) İç konuşma tekniği kullanılmıştır.

B) Hâkim bakış açısıyla yazılmıştır.

C) Açık, anlaşılır, sade bir Türkçe ile yazılmıştır.

D) Dükkân sahibinin davranışı kişinin iç dünyasını 
etkilemiştir.

E) Kişiler tasvir yoluyla tanıtılmıştır.

5. I. Konu

II. Çatışma

III. Anlatıcı

IV. Olay örgüsü

Aşağıdakilerin hangisinde numaralanmış kav-
ramlardan birine ait bir tanım yoktur?

A) Hikâye kişilerinin başından geçen olaylar dizi-
sidir, hikâyedeki ana olaya bağlı küçük olayla-
rın peş peşe sıralanmasıyla oluşur. 

B) Hikâyede karşıt duygu, düşünce ve isteklerin; 
kişilik özelliklerinin bir arada sergilenmesi ile 
ortaya çıkan durumdur.

C) Olay çevresinde gelişen edebî metinlerde ça-
tışmaları, olay halkalarını veya yeni durumları 
oluşturacak şekilde kahramanların yüz yüze 
gelmeleridir.

D) Hikâyedeki duygu veya düşüncenin somut bir 
duruma bağlı olarak ele alınmasıdır.

E) Hikâyedeki olayı aktaran, kurmaca kişidir.

Hikâye - I
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6 - 7. soruları aşağıdaki parçaya göre cevap-
layınız.

Hacı Ali Efendi, Bursa’nın eski ve büyük bir ailesi-
ne mensuptu. Çocukluğunda, babasının evi hükü-
met konağı gibi işlerdi. Her ramazan, eve sekiz, on 
hoca misafir olur; mutfakta geceli gündüzlü, çifte 
kazanlar kaynardı. Hacı Ali Efendi, Hacı Hafız’ı, 
o vakitten tanırdı. Konakta, pek ehemmiyetli bir 
mevkii vardı. Her sene, ramazandan evvel gelir, 
Kurban Bayramı’ndan sonra memleketine döner-
di. Babası öldükten sonra, konak dağılmıştı. Hacı 
Hafız, mübarek bir adamdı. Kuvvetli bir nefesi var-
dı. Hatta Bursa’da, kerametine bile inananlar çok-
tu. On sene evvel kötürüm olduğu için Muğla’dan 
çıkamamış; altı, yedi sene evvel de vefat etmişti. 
İşte, bu Hafız İlyas, onun hiç dilinden düşürmediği 
kıymetli oğlu idi.

6. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Parçada anlatma tekniği kullanılmıştır.

B) Öyküleyici ve betimleyici anlatım biçimlerinden 
yararlanılmıştır.

C) Durum öyküsüne örnektir.

D) Anlatımında ağırlıklı olarak görülen geçmiş 
zaman kipi kullanılmıştır.

E) Kişi unsuru baskındır.

7. Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A) Kişiler ayrıntılı biçimde nitelenmiştir.

B) İlahî bakış açısı kullanılmıştır.

C) Dil ve anlatımı ağır, süslü ve sanatlıdır.

D) Olaylar tek bir mekanda geçmektedir.

E) Bilinç akışı tekniğinden yararlanılmıştır.

8. Aşağıdakilerden hangisi gösterme tekniğine ait 
unsurlardan biridir?

A) Diyalog B) Kişi tanıtımı

C) Geriye dönüş D) İç çözümleme

E) Özetleme

9. Bunalmıştı. Kahkahalar arasında kaynayan bir 
“Sağda ineceğim!” kaçırdı.

Şoför duymadı. Nasıl duysun ki yanı başımda 
oturduğu hâlde ben bile zar zor işitmiştim. Araba 
hızla yol alıyordu. Hazret parladı:

- Sağır mısın be adam? Sağda ineceğim dedim!

Şoförün şaşırdığını ensesinden, ense saçlarından 
anlamıştım.

Bu şekilde ilerleyen bir hikâye ile ilgili,

I. Bir olaydan çok yaşamdan belli bir kesit sunul-
muştur.

II. Hayatın doğal akışı içindeki insanlara yer veril-
miştir.

III. Şoförün ne yapacağı üzerinden bir merak un-
suru oluşturulmuştur.

yargılarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I  B) I ve II  C) I ve III

D) II ve III  E) I, II ve III

10. Anlatıcının hikâyedeki kişi, olay, yer ve zamanı ele 
alış biçimi ve bunlara karşı takındığı tutumdur.

Bu cümlede tanımlanan kavramla ilgili aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir hikâyede birden fazla kullanılabilir.

B) Anlatıcının gördüklerini, tanık olduklarını aktar-
dığı türüne gözlemci denir.

C) Hikâyelerde olaylar sadece birinci ve ikinci kişi-
nin ağzından anlatılır.

D) Anlatıcının olayların nasıl gelişeceğini bilip gör-
düğü türüne ilahi denir.

E) Olayların hikâye kahramanlarından birinin ağ-
zıyla anlatıldığı türünde kahraman, olaylar 
karşısındaki izlenim ve tutumunu kendi bakış 
açısıyla yansıtır.
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1. Akşamüstü çay saatinde bir grup genç, tam Akde-
niz’e bakan bir yerde toplanmıştı. Akdeniz, onlara 
berrak, kıpırtısız, ürpertisiz, dümdüz ve sonsuza 
uzanan bir madenî tabaka olarak görülüyordu. Gü-
neş kaybolmuş ve gökyüzü pembeye bürünmüştü. 
Bu ilk kez gördükleri bir manzaraydı. O arada, birisi 
atıldı ve Korsika Adası’nda benzer manzarayı de-
falarca gördüğünü söyledi.

Bu parçayla ilgili,
I. Olay hikâyeciliğine örnektir.

II. Yer, zaman, kişi unsurları ayrıntıya inilmeden 
verilmiştir.

III. Betimleyici ve öyküleyici anlatım vardır.

IV. İç çözümlemeye yer verilmiştir.

V. Anlatıcısı kurgulanmış bir kişidir.

yargılarından hangisine ulaşılamaz?

A) I B) II C) III D) IV E) V

2. Ayyıldız Apartmanı, çeşitli vesilelerle karşısına çı-
kan yedi sayısıyla, kendisinin yedi katlı oluşu ara-
sında tamamen tesadüfi olarak bir bağıntı bulmuş; 
bunda bir hikmet olduğu varsayımından hareket 
ederek epeydir içinde bulunduğu, kendisini kedere 
ve ümitsizliğe sevk eden acıklı durumdan kendisini 
kurtaracak köklü bir kurtuluş arama, daha doğrusu 
bekleme dönemine girmiştir. Nedir Ayyıldız Apart-
manı’nı kedere ve ümitsizliğe sevk edecek kadar 
acıklı olan durum? Buna daha sonra geleceğiz.

Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) Anlatıcı soru yoluyla merak unsurunu ön plana 
çıkarmıştır.

B) Zamana dair unsurlar ayrıntılı bir şekilde veril-
miştir.

C) Hikâyenin kişisi kişileştirme yoluyla insana ait 
özellikler yüklenmiş cansız bir varlıktır.

D) Hikâyenin serim bölümünden alınmış olabilir.

E) Anlatıcı hâkim bakış açısıyla konuşmaktadır. 

3. I. Bu anlatım biçiminde okuyucuyu olay içinde 
yaşatmak amaçlanır. Anlatımda kişiler, olay 
örgüsü, mekân ve zaman ögeleri bulunur. (Öy-
küleyici anlatım)

II. Kahramanların karşılıklı konuşmalarına daya-
nan anlatım tekniğidir. Kahramanlar, sosyal sta-
tülerine uygun biçimde konuşturulur. (Diyalog)

III. Olaylar, kişiler, varlıklar okuyucuya doğrudan 
sunulur. Anlatıcı, okuyucu ile eser arasına gir-
mez. Okuyucunun dikkati eser üzerinde yo-
ğunlaşır. (Tahkiye etme)

IV. Varlıkları, durumları zihinde canlandırmayı 
amaçlayan anlatım biçimidir. Sıfatlar ve zarflar 
kullanılarak varlık ve durumlar ayırt edici özel-
likleriyle verilir. (Betimleyici anlatım)

V. Yazar anlatmak istediği şeyleri kahramanın 
kendi ağzından, kafasından geçenler şeklinde 
okuyucuya verir.  Kahramanın duygu ve dü-
şünceleri düzenli bir şeklinde yansıtılır. (İç ko-
nuşma)

Numaralanmış parçalarda verilen anlatım bi-
çim ve tekniklerinden hangisi parantez içindeki 
kavramla uyuşmamaktadır?

A) I B) II  C) III D) IV E) V

4. (I) Olaya yaslanmayıp yaşamdan bir kesit sunan ya 
da bir insanlık durumunu belli bir ortam içinde ve-
ren öykü türüne durum hikâyesi denir. (II) Bu tarz 
öykülerde yazarın, okuyucuda merak uyandırmak 
gibi bir amacı yoktur. (III) Yazar zamanın ve ya-
şamın herhangi bir noktasından birdenbire öyküye 
giriş yapar. (IV) Serim-düğüm-çözüm bölümlerinin 
olmadığı bu tarz hikâyelerde, yazar sezdirme yön-
temiyle kişilerin özelliklerini okuyucunun bulmasını 
isteyebilir. (V) Bu tarz öykü Türk edebiyatında ilk 
kez Millî Edebiyat Dönemi’nde görülmüştür.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde durum 
hikâyesiyle ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) I  B) II C) III D) IV E) V
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5. Evet, acaba dört yaşında var mıydım? Ondan ev-
vel hiçbir şey bilmiyorum. Şuur, başımıza nasıl 
yakmayan bir yıldırım gibi düşer. İlk duygusu bir 
haz! Benimki müthiş bir ıstırap ile başladı. Ben ilk 
defa kendimi Şirket vapurunda hatırlıyorum. Hâlâ 
gözümün önünde; sanki dünyaya o anda doğmu-
şum, annemin kucağındayım. Gürültülü bir kadın 
kalabalığı... Annem yanındaki çok sarı saçlı, genç 
bir hanımla gülüşerek konuşuyorlar.

Bu parçadan hareketle,

I. Karakterin iç dünyası ile ilgili bilgi verilmiştir.

II. Geriye dönüş tekniğinden faydalanılmıştır.

III. Öykünün çözüm bölümünden alınmıştır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I  B) I ve II  C) I ve III

D) II ve III  E) I, II ve III

6. I. Küçük Hasan bir şeyler mırıldandı. Sonra gü-
ğümünü alarak istasyon duvarının kar tutma-
yan bir kenarına çömeldi. Kar, adamakıllı ser-
piştirmeye başlamıştı.

II. Hacer toprakla oynayan parmağını eteğine si-
lerek önce bana, sonra ileriye, boşluğa baktı. 
Ben gözlerimi onun yandan görünen yüzüne 
dikmiştim.

III. Artık yolculuğum, görev yerime yaklaştıkça rü-
yalaşıyor, hız kazanıyor gibiydi. Preveze’den, 
Yanya’dan geçtim. Telgrafhaneye geldim.

IV. Burası güzel bir yerdi. Bağlık, bahçelik…Bu 
ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde 
insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, 
kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı 
topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğ-
raşırlar.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde kahra-
man bakış açısı kullanılmıştır?

A) I ve II B) I ve III C) I ve IV

D) II ve III E) III ve IV

7. Irmaktan su taşıyan çocuklar dağ yolunda ihtiyar 
bir adamın yattığını haber verdiler. Bir boz eşek 
de başıboş, oralarda dolaşıyordu. Hüsmen Hoca, 
“Varıp bakalım.” dedi. Akşam yakındı. İki derenin 
birleştiği bu batak, çukur, sıtmalı araziye çeltik-
lerden kalkan kokulu, ağır bir duman yayılıyordu. 
Üç köylü, arızalı, uçurumlu bir patikadan ağır ağır 
birbiri arkasından çıkıyordu. Evvela boz eşeği gör-
düler. Fundaların ortasında, tozlu topraklı bir yer 
bulmuş, memnun bir eda ile yan gelip oturuyor, 
batan güneşi kayıtsızca seyrediyordu. Hoca, “Hadi 
neredesin yolcu?” diye seslendi. Ötede, arkasını 
kuru bir ahlata dayamış, ihtiyar, mecalsiz bir adam, 
sık sık soluyor; gelenlere fersiz gözleriyle bakıyor, 
elleriyle göğsünü göstererek işaretler ediyordu. 
“Nen var, ne oldun dayı?” suallerine sesten ziyade 
nefese benzeyen üfürüklü bir hırıltı ile anlaşılama-
yan cevaplar veriyordu. Köylüler, ölüyor sanarak 
çömelmiş, bekleşiyorlardı. Lâkin hasta iyileşiyor, 
canlanıyordu. Abani sarıklı, mor cübbeli, fukara 
kılıklı bir ihtiyardı.

Bu hikâyeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) İlahî bakış açısı kullanılmıştır.

B) Geri dönüşlere, iç monologlara yer verilmiştir.

C) Mekânlar, ayrıntılı olmasa da okuyucunun zih-
ninde belirecek kadar tasvir edilmiştir.

D) Tasvirler, kişilerin karakterlerini yansıtmak, olay 
örgüsündeki temel çatışmayı ortaya koymak 
için yapılmıştır.

E) Açık ve takip edilebilir bir olay örgüsü vardır.



Adı         : ..................................
Soyadı  : ..................................

9. Sınıf | Türk Dili ve Edebiyatı

1. (I) Hikâye, hayatın küçük anlarını olaylar, kişi-
ler, zaman, mekân unsurlarıyla ve edebî dilin 
imkânlarıyla sunan anlatmaya dayalı bir türdür.  
(II) Arapça bir kelime olan hikâye, “benzemek, taklit 
etmek, anlatmak, nakletmek” anlamlarında kullanılır.  
(III) Türk edebiyatında halk hikâyesi, sözlü kültüre 
özgü bir terim olarak en eski edebî anlatım türle-
rinden biri olarak kullanılmıştır. (IV) 18. yüzyıldan 
itibaren İtalya’da derlemeler hâlinde yazılan Don 
Kişot türün ilk örneğidir. (V) Hikâye, Türk edebi-
yatında bir edebî tür olarak 19. yüzyılın ikinci yarı-
sında görülmeye başlanır; ilk örneklerini Tanzimat 
Dönemi yazarları verir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde hikâyeyle ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

2. 
Olay Hikâyesi Durum Hikâyesi

 I. Serim, düğüm, çözüm 
bölümlerinden oluşan
düzenli bir planı vardır.

Serim, düğüm, çözüm 
planına uyulmaz.

 II. Olay ağırlıklıdır. Durum ağırlıklıdır.

 III. Merak ögesi canlıdır. Merak ögesi ön planda 
değildir.

 IV. Hikâye beklenmedik bir 
şekilde sonlanır.

Hikâyenin sonu okuyu-
cunun hayal gücüne bı-
rakılır.

 V. Kahraman merkezli bir 
anlatım vardır.

Gözlemci bakış açılı an-
latım vardır.

Bu tabloda numaralanmış karşılaştırmalardan 
hangisi olay ve durum hikâyesi arasındaki 
farklardan biri değildir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

3. Orası bir sulak vaha boğazıdır; altından süzme 
zeytinyağı renginde, elinizi sürseniz bulaşacağını 
sandığınız parlak, koyu bir çay akar. Kenarında 
yapraklarının ters tarafları rüzgârla güneşe dönün-
ce gümüşlenen narin kavaklar dizili, koyu gölge-
ler serilidir. İncecik, yumuşak, sık otlarla bir kürk 
gibi kaplı olan yamaçlar kibrinden âdeta kabarmış, 
heybetli görünmeye çalışır.

Bu parçada;

I. mekân,

II. zaman,

III. kişi

unsurlarından hangileri baskındır?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

4. Çocukken Heidi vardı. Hep gülerdi. Dudakları kele-
bek gibi iki yana açılırdı gülerken. Sürekli koşardı. 
Severdim onu. Hem kahkahasından hem içimde 
aynısının olmasından. Bilirdim. Ben de Heidi’ydim. 
Ben de koşardım. Ayakları hep çıplaktı. Benim de 
ayaklarım hep çıplaktı. Kimse bana ne çorap ne 
ayakkabı giydirebilirdi. Annem bu durumla başa çı-
kamayınca bakışlarıyla işaret eder, görevi babama 
devrederdi. Babam beni karşısına alır, “Bak kızım 
o bir kahraman, derdi. Masal kahramanı. Gerçek 
değil.”

Bir hikâyeden alınan bu parçanın kahramanı ile 
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Geçmişini hatırlamaktadır.

B)  Çocukluğunda gerçek ile kurmacayı karıştır-
maktadır.

C) Çocukken bir konuda söz dinlememiştir.

D) Örnek aldığı kurmaca bir karakter vardır.

E) Büyüdüğünde de aynı kişiyi örnek almaya 
devam etmiştir.
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